
1 वर्गे कश्चित्श्चित् छात्रः कश्चािचित् छात्रा चि
2 class student girl stu. is

3 याने कश्चित्श्चित् उपविवर्ष्टः कश्चित्श्चित् ित्स्थितः चि
4 vehicle sit stand is

5 द्वारे कश्चित्श्चित् जनः कश्चित्ञ्चित् जनम् प्रतितपवालयित
6 door person person wait

7 शालायाम् कश्चित्श्चित् िशक्षकश्चः कश्चांश्चित्श्चित् िशष्यान् पवाठयित
8 school teacher pupil teach

9 मित्न्दिरे कश्चित्श्चित् भक्तः कश्चित्ञ्चित् मन्त्रम् पवठित
10 temple devotee mantra read/study

12 हटे्ट कश्चश्चिन वर्िणिक्श्च कश्चित्ञ्चित् सारमेयम् िवर्क्रीणिाित
13 market seller dog sale

14 नद्याम् कश्चश्चिन धीवर्रः कश्चञ्चिन मत्स्यम् धरित
15 river fisherman fish catch

16 नौकश्चायाम् कश्चािचित् बाला िकश्चित्ञ्चित् स्तोत्रम् गायित
17 boat girl paean sing

18 िनशायाम् जनः केश्चनािपव यानेन गच्छित
19 night person vehicle go

20 पुवस्तकेश्च केश्चिचित् पवाठाः वर्तरन्ते
21 book lesson are

22 आपवत्तौ कश्चस्यिचित् साहाय्यम् आवर्श्यकश्चम् भवर्ित
22 trouble help necessary is

23 पवङ्क्तौ कश्चस्यिचित् सूनुः ित्स्थितः अस्तित्स्त
23 queue son stand is

24 बुद्धौ कश्चस्यिचित् िवर्षयस्य ज्ञानम् अस्तित्स्त
24 memory subject knowledge is

25 भूमौ कश्चस्यिचित् तरोः फलािन सित्न्त
25 ground tree fruit are

26 मूतौ कश्चस्यिचित् तरोः कुश्चसुमािन सित्न्त
26 statue tree flower are

27 िवर्पवत्तौ कश्चस्यचिन बन्धोः साहाय्यम् आवर्श्यकश्चम् भवर्ित
27 trouble friend help necessary is

28 सम्पवत्तौ केश्चषाित्ञ्चित् मदिः जायते
28 wealth ego happen

अस्तित्स्त/स्तः
कश्चित्स्मन्-अस्तिपव कश्चः-िचित् कश्चा-िचित्

अस्तित्स्त/स्तः
कश्चित्स्मन्-चिन कश्चः-िचित् कश्चः-िचित्

कश्चित्स्मन्-िचित् कश्चः-िचित् कश्चम्-िचित्

कश्चस्याम्-अस्तिपव कश्चः-िचित् कश्चान्-िचित्

कश्चित्स्मन्-िचित् कश्चः-िचित् कश्चम्-िचित्

कश्चित्स्मन्-चिन कश्चः-चिन कश्चम्-िचित्

कश्चस्याम्-चिन कश्चः-चिन कश्चम्-चिन

कश्चस्याम्-चिन कश्चा-िचित् िकश्चम्-िचित्
कश्चोऽिपव

कश्चस्याम्-चिन कश्चः-अस्तिपव केश्चन-अस्तिपव

कश्चित्स्मन्-िचित् केश्च-िचित्

कश्चस्याम्-अस्तिपव कश्चस्य-िचित्

कश्चस्याम्-चिन कश्चस्य-िचित्

कश्चस्याम्-अस्तिपव कश्चस्य-िचित् िकश्चम्-

कश्चस्याम्-चिन कश्चस्य-िचित् कश्चािन-?

कश्चस्याम्-अस्तिपव कश्चस्य-िचित् कश्चािन-?

कश्चस्याम्-चिन कश्चस्य-चिन

कश्चस्याम्-अस्तिपव



कश्चित्ञ्चित् िकश्चम ् पव ुंश्च ित्लङे्ग 21

िचित् कश्चः कश्चौ केश्च
चिन कश्चम् कश्चौ कश्चान्
अस्तिपव केश्चन कश्चाभ्याम् कैश्चः

कश्चस्मै कश्चाभ्याम् केश्चभ्यः
कश्चस्मात् कश्चाभ्याम् केश्चभ्यः
कश्चस्य कश्चयोः केश्चषाम्

कश्चित्स्मन् कश्चयोः केश्चषु

िकश्चम ् क्लीबित्लङे्ग 21

िकश्चम् केश्च कश्चािन
िकश्चम् केश्च कश्चािन
केश्चन कश्चाभ्याम् कैश्चः
कश्चस्मै कश्चाभ्याम् केश्चभ्यः

कश्चस्मात् कश्चाभ्याम् केश्चभ्यः
कश्चस्य कश्चयोः केश्चषाम्

कश्चित्स्मन् कश्चयोः केश्चषु

िकश्चम ् स्त्रीित्लङे्ग 21

कश्चा केश्च कश्चाः
कश्चाम् केश्च कश्चाः
कश्चया कश्चाभ्याम् कश्चािभः
कश्चस्यै कश्चाभ्याम् कश्चाभ्यः
कश्चस्याः कश्चाभ्याम् कश्चाभ्यः
कश्चस्याः कश्चयोः कश्चासाम्
कश्चस्याम् कश्चयोः कश्चासु

uncertain answer क्वर् 21+21+21=63

कश्चदिा िचित् 63

/someone कुश्चत्र चिन 63

कश्चथिम् अस्तिपव 63

कुश्चतः ित्स्वर्त् 63

कश्चित 252

कश्चः-िचित् कश्चौ-िचित् केश्च-िचित्
कश्चम ्-िचित् कश्चौ-िचित् कश्चान -्िचित्
केश्चन-िचित् कश्चाभ्याम ्-िचित् कैश्चः-िचित्
कश्चस्मै-िचित् कश्चाभ्याम ्-िचित् केश्चभ्यः-िचित्

कश्चस्मात ्-िचित् कश्चाभ्याम ्-िचित् केश्चभ्यः-िचित्
कश्चस्य-िचित् कश्चयोः-िचित् केश्चषाम ्-िचित्

कश्चित्स्मन्-िचित् कश्चयोः-िचित् केश्चषु-िचित्
न ्+चि-ंंश्चश्चि ंः+चि – श्चि म ्+चि – ञ्चि
त्+चि-च्चि
िकश्चम्-िचित् केश्च-िचित् कश्चािन-िचित्
िकश्चम ्-िचित् केश्च-िचित् कश्चािन-िचित्
केश्चन-िचित् कश्चाभ्याम ्-िचित् कैश्चः-िचित्
कश्चस्मै-िचित् कश्चाभ्याम ्-िचित् केश्चभ्यः-िचित्

कश्चस्मात ्-िचित् कश्चाभ्याम ्-िचित् केश्चभ्यः-िचित्
कश्चस्य-िचित् कश्चयोः-िचित् केश्चषाम ्-िचित्

कश्चित्स्मन्-िचित् कश्चयोः-िचित् केश्चषु-िचित्

कश्चा-िचित् केश्च-िचित् कश्चाः-िचित्
कश्चाम ्-िचित् केश्च-िचित् कश्चाः-िचित्
कश्चया-िचित् कश्चाभ्याम ्-िचित् कश्चािभः-िचित्
कश्चस्यै-िचित् कश्चाभ्याम ्-िचित् कश्चाभ्यः-िचित्

कश्चस्याः-िचित् कश्चाभ्याम ्-िचित् कश्चाभ्यः-िचित्
कश्चस्याः-िचित् कश्चयोः-िचित् कश्चासाम ्-िचित्
कश्चस्याम ्-िचित् कश्चयोः-िचित् कश्चासु-िचित्

क्वर्-िचित्
कश्चः - Who कश्चदिा-िचित्
कश्चित्श्चित् some कुश्चत्र-िचित्
केश्चिचित् some कश्चथिम्-िचित्
कुश्चत्रिचित् somewhere कुश्चतः-िचित्
कश्चदिािचित् sometimes कश्चित-िचित्
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